
NORMATIVA VIGENT SOBRE INFORMACIÓ NO FINANCERA I 

NORMA UNE DE COMPLIANCE TRIBUTARI 
 

El correcte compliment tributari i la definició d’una estratègia 

comunicativa tant pel que fa a la informació financera com la no 

financera, requereix d’una atenció específica 
 

Pel desenvolupament d’aquests temes, tenim el plaer de convidar-lo al nostre 

proper CAFÈ AMB BNFIX. 
 

Per una banda, la Llei 11/2018 obliga a determinades empreses a incloure en 

l’informe de gestió l’estat de la informació no financera i, per altra, 

determinades propostes normatives pretenen introduir noves obligacions 

d’informació. 
 

En el camp del compliment de les obligacions fiscals i en la recerca d’una nova 

fórmula de relació amb les Administracions tributàries, s’ha aprovat la Norma 

UNE 19602 (compliance tributari) i es va consolidant el codi de bones 

pràctiques. 
 

Aquesta nova realitat, que ha arribat per quedar-s’hi, interessa a les empreses, 

quines, per la seva dimensió, pel seu objecte social, o bé, per pertànyer a 

l’anomenat tercer sector, així com aquelles que contracten amb les 

administracions públiques, han de parar atenció i definir una acció clara en 

aquest camp. Les petites i mitjanes empreses tampoc poden quedar-se al 

marge d’aquesta realitat. 

 

Per tal de conèixer l’estat de la qüestió i la seva raonable evolució, hem 

organitzat aquesta sessió amb en Jaume Menéndez, economista, coordinador 

de l’Observatori de Fiscalitat Corporativa del Consejo General de Economistas, 

i amb en Joan Claret, responsable del sector públic i d’informes integrats de  

BNFIX PICH, dels qui, sens dubte, per a la seva àmplia experiència en aquest 

camp ens podran donar una visió global en aquesta matèria. 

 

 
 

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 

decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), reconeguts en la normativa vigent, mit jançant escrit junt amb 

l’acreditació de la seva identitat, dirigint sol·licitud a PICH BNFIX • C / Fontanella, 21 2º 1ª • 08010 Barcelona • o electrònic a l’adreça 

d’enviament: barcelona.rgpd@pich.bnfix.com. Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar reclamació davant l’Agència 

Espanyola de Protecció de Dades. 

CAFÈ AMB 

 
QUAN/ Divendres, 29 de març de 2019. De 9,00 h. a 10,30 h. 

ON/ C/. Fontanella, núm. 21, 2n 4a. 

PREU/ Inscripció Gratuïta (aforament limitat) 

PONENT/ Sr. Jaume Menéndez. economista / Sr. Joan Claret. economista 

MODERADORA/ Sra. Mara José Moragas 

+34 93 301 20 22 

www.pich.bnfix.com 

 

INSCRIPCIÓ                                                    Aforament limitat per ordre d’inscripció 

Mari Carmen Caballero / mcarmen.caballero@pich.bnfix.com  
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